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Orde voor de viering   
op zondag 30 mei 2021 aanvang 10.00 uur   

in de Goede Herderkerk  
  

Voorganger: Ds. Theunis Veenstra   
Lector: Lauwrens Wanders 

                                                                         Organist: Caroline van der Laan 
   

Thema: ‘Hoe machtig is Uw naam op heel de aarde’  
----------------------------------------------------------------------------------------------  
 - Voorafgaande aan de dienst staat het gedicht 
 
 ‘Onze Godsdienst’ op het scherm 
 
 Onze godsdienst 
 
Onze godsdienst putten we uit ons erbarmen met de mensen. 
Ze zijn te zwak om te leven zonder goddelijk ontfermen. 
Te zwak om het knarsend draaien van de helse wielen aan te horen. 
 
Wie van ons kan zich verzoenen met een heelal zonder één stem 
van mededogen, erbarmen of begrip? 
 
Mens-zijn wil zeggen: volkomen vreemdheid te midden van de sterren. 
 
Dat is voldoende reden om samen met anderen  
heiligdommen op te richten  
van onvoorstelbare barmhartigheid. 
        Czeslaw  Milosz (1911-2004) 
        

- Voor aanvang van de dienst luisteren en kijken we naar: Veni Sancte Spiritus 
https://www.youtube.com/watch?v=WkmH-7gtfYU&t=157s 
   
- Woord van welkom en mededelingen  
 
- We luisteren naar: Lied 93  
 
1 De Heer is koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
2 Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
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3 Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 
 
4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 
- Bemoediging en groet:  
 
Vg  Onze hulp is in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest       
die de Eerste en de Laatste is,  
de Levende tot in alle eeuwigheid.  Amen  
  
- Kyriëgebed  
 
- Luisteren naar Sela ‘Laat ons Samen één zijn’.  
https://www.youtube.com/watch?v=a3_He5pec4I 
 
- Schriftlezing: Psalm 8 in NBV Vertaling 
 
- Luisteren naar Lied 823: 1,2,4 
1 Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen 
komen 
om tussen werkelijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 

 
2 Uw wijsheid en uw welbehagen 
bepalen ’s mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 
en heersen over het bestaan. 

 
   4 Door een geheimenis omsloten, 
   door alle dingen uitgestoten, 
   gaat hij op alle dingen in. 
   Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
   zijn rustloos zoeken en verdwalen 
   een onuitsprekelijke zin. 
 

- Schriftlezing: Johannes 3: 1-16 in NBV Vertaling 
 
- Luisteren naar Lied 705 
1 Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 
 

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
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3 Ere zij de Heer der engelen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aarde en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
loof de koning, heel zijn kerk! 
      

4 Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U der Heren Heer

 - Overweging  
 
- Luisteren naar Lied ‘Schoonheid van het moment’, door Joke Buis 
https://youtu.be/JPTg_5tgpu0 
 
- Dienst van de Gebeden, waarbij iedere gebedsintentie wordt beëindigd met: 
 
Lied 367 ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’.  
 
- Stil Gebed 
 
- Onze Vader   
 
- We luisteren naar Lied 675 ‘Geest van hierboven’ 
 
1 Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

2 Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 
 - Heenzending en Zegen  


